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MESTRE e BLATGÉ
Rua do Passeio, 48 - 54

Grande sortimento de ap-

parelhos receptores, alto -fa-

lantes que entregamos ins-

tallados e com resultado ga-

rantido em casa do freguez.

Sortimento completo de pe-

ças sobresal entes para a

montagem de qualquer cir-

cuito.

Agentes gtraes dos afumados

Neutrodyne GILFILLAN

Alto-faallnte AMPLlON

Mayrink Veiga & Cia.
Importadores de matéria] de radío-telephonia e cadio-telegrápMa

Receptores

Atwater Kent 4. d e (i valv. -Stromberg-Carlson 5 e ti valv.

Supertone supexeterodyne de 8 válvulas.

Especialidade em alto -fallantes

Estação transmissora de 50 watts — Onda de 260 metros — Irradiações

diária.1
; com programmas variados

tnstaUações completas de transmissores e receptores para

broadeastiag e telegraphia. Montagens em onda curta

Grupos "Esco" de 300 volts, 500 volts, LOOO volts e 2.000 volts

TEL. NORTE 2722

Rio de Janeiro — II



E;5 c:mo se completa o ambiente de um lar.

Com um neutrodyne

Stromberg-Carlson
servidos pelas melhores baterias do mundo

Representante

Luiz Corcão
Rua de S. Pedro, 33

Telephone Norte 4799
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SONORA?
Melodie 850$
Etude -1:450$

Concert 1:500$
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MUSICA BOHEMIA
Palestra do proí. E. Ro-

*juette Pinto, na Soe. Brás.
Tcheco.Slovaca — 12 — Ju-
nho 1925. Irradiada pela
Rad. Soe.

San tenho eiemeiuos que me
•wmittam avaliar, por omquan-
i°, s> alcance utilitário dag rela-
çfies tia nymp;\thiicas e amisto-
sas que so <-ã.o cimentando entre
oe tcheeoslovacos e oa brasilei-
ros. Sei que os dois represen-
tantes UluBtres da republica
Teheeo>1ovenska até agora rece-
'4>btdos no Brasil, tem prestado a
cultura do meu povo um serviço
inestimável: Httvlasse. começou e
Kyball ctrripletft, tio um modo
ttrma elevado, sem talvez pre-

-•< com esse lado de sua
actividade, aqueMe nobre desti-
no ,

Conhecer a paira tcheuoslo-
mlca mormente na sua arte e
nas manifestações formidáveis
de tui organização patriótica —
é paru minliH terra o maior in-
oentH'o na hora em que ella

precisa tnJucar-se e nacionaU-
ear-fie para. não deci:»r e sof-
frer

,

Eusdnam-se os povos pelo ex-
emplo dos outros; e a nação fco-
hemla ê um grande exemplo.
Vire, hoje, somente, porque qtiiz
'viver, embora encontrasse secu-
toa afora no seu caminho as ;.fn-

gastias de tttna barbara opnres-
sSo. Nlederle, um dos maiores
cembecedores do mundo slavo, si

bem me recordo, escreveu que o
Idioma conservou a sua or teiona-
:m.-!,]9 de tcheeoslovacos

.

Dfipola de ter -conhecimento
ma'* profundo da evolução da-
eiiipIíc- povo hoje estão antes con-
wncido dg. que a paira, de Mas-
aarjjo voltou ã liberdade e tdt-
cha para o» mesmoa cimos ou-

t'ora palmíthadjds pela virtude da
Foi antes a arte a cons-

truetora d i tníva grandeza tche-
nue. A Tchecdstovaquia que ex-
porta formidável1* locomotivas
negras e pezadaa, que molda o
erystaí e arranca n ferro do so-
lo, . . conservou nos dias tristes

il -. oppreasão, toda a pureza das
idea^ da nação Ivre. 6 espera do
seu morr.-.ilrj .tiistoiico, antes de
tudo BOTO a musica e a gymnas-

i ca. De certo que bem. conheço
o qui '- o que sempre foram
.is 1'nlversítarlos de Praga. Mas
a scleada e a litteratura encon-

tradas nos liiliuratorios e nas ki-

blothecas não teriam bastado
para conservar colorida, na alma
dos camponios, a mesma visão

naclon'1. Na hora em que tudo
conspirava contra eles. quando
suaa escolas eram cerradas e

seus filhes perseguidos, os tche-

ques corriam em massa para es-

cutar o "Noiva Vendida" — ope-
ra que nos palzes elrcumvlzinhoa

se representava como uma ale-
gre palhaçada. Os estrangeiros
não com prehen deram, nem. po-
diam comjprehender esse espe-
ctáculo. E' que a musica de
Kiiietarin traduziu naquelle par-
t ciliar, na alegria e na força o
•conselho que as gerações vem
dando umas : s outras: Não de-
sesperar! Viver alegre para ser
Invencível™, la a nação esperou
e vencem

,

O outro factor foi egiialmente
de natureza artística, e apresen-
ta pira nõs brasileiros valor edu-
cativo talvez ainda maior: a sv-
amastlce.

Ainda aqui Smetana soube es-
crever um poema digno de sua
terra.míimik é um monte c^
Bohemia dentro do ojtinl dorme
um* exercito de patriotas a es-

pera a» ã"a da luta. Asalm o
creou a lenda popular. Sineta 11:1

utou essa lend; < num dos cy-
elos do seu grande poema sym-
phonlco — Minha Pátria, Pois
bem. O povo realizou a lenda:
desde 186 2. Mloslav Tyne.- e
Jlndrieh Fugner crearam o ex-
ercito de patr ;

oti.s que são d
Falcões da Bohemia — •* admi-
ráveis Pokols.

A Bohemia conta 3.OO0 Soko-
Ias, moços e raparei? de tinias

aa profissões, organizadas em as-
sociações de gymnasfea e edu-
cação moral e m teria 1. F es-
ses milhares de dedicados pnmo-
tas reunem-se narlodlcamenre
numa numerosa assembtéa, para
realizar diante do publico que
corre do munil . inteiro par: I

as-

sistir â maravilha, os magnífi-
cos themas da gymnasrcu de
conjunto, prova da disciplina a
que se BoIimettcra.nl expontaneti-
mente. pagando ainda nor cima
a icointxlbuilç3o '! np fímn compe-
te .

Cad;i falcão aprendo como
principio bas (?n de sua activl-

d:'tdc: quem quer defender a pá-

tria iiuatul.) for precisa c irteqa

pr parandof-se na paz, •íiscipii-

nr.ndo-se a si mesmo.
Ris p exercito da montanha

renVsjlflo, EIÍc âórmitl no cora-
ção ilo povo, par- arordar na
hora tine marcou a reiíemp í,;ul

rtji. Pátria.

A musica bulu-mí;-.
'' a ma-

Irinha do excVcitVl 3os s díois.

K* preciso porrro, não 'nrn-

_\n i r qU6 u:i
'-'•'• ll

'

BUO,

fuaea lemos ainda (qu' mes-
nif. niiiuup ri-nt-TiuTitos como nas
doa outros mestres. Dvorak Fl-

brlch, -Blodeck. B o ra-

ter nacional tenna sido tfefijr»

mario em surtos m 1 hn« - 5tlcos

<*luni<iitrr Inrorn&v' j inkr e o pnmrn i-r< ji> de tcdlr Etí"*te»n" liíi la lll^ premir.
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O próprio Smtana affirma, e
são palavras suas a imitação doa
rythmos melódicos de nossas
c.nçftes não creara. utn estylo
nacional". Por Isso elle procu-
rou infundir nas suas ereações
aguella verdade Interior de que
no» fala Rodin, existente em to-

da a natureía, mas só :krcessl-

ve] aos escolhidos espíritos que
t arte favorece. Por isso foi dis-

cípulo de Chopln è de Beetho-
ven.

Nesses poucos e despretencio-
sos •conceitos penso haver con-
densado o que me suguere a mu-
s:o.fi teheque, na sua mais alta
expressão

.

E venho dlsiel-o aqui para obe-
decer ao ilustre amlgt» nosso que

6 O st", Kybal, o animador da

Soe. Brtis. Tciíecuslovãc». coiis-

tracçào que or;i repousa
. em

R«irigi> Oct; fcrlo e James Dar-
cy, dois patrícios ijue represen-
tam sem lisonja o que a nossa
cultura pôde offerecer de mais
apurado.
U conceito da musica .superloi

da Rohemia, tal qual o esbocei,
não me faz porém, desprezar a
sua fonte real

.

E como nãir esqueço numa u
minha etlmographia e. . . conhe-
ço o meu lugar, devo dizer que
as cmçGes populares d: J líohe-

mia representam para niim o qut
de mcfliior e ma s original creou
rv nlma artística daquelle povo.
São ir racterlstleas

,

Ma. uma tradição teneque pe-
glimio a qual, na época "própria,

'

destroem os camponeses a efiãie
do Inverno, log que ohega a Pri-
mavei";.. £T a nouc de Morara; o
frio gerador dos tristezas, com-
panheiro das magnas

.

Os amigo* tcheques vio re-
fortiar a -Morte de Mirraria, pui-
que a Senhora Julieta Telles de i

Menezes vr ,e desdobrar no seu
canto magnifico as melodias da
canção hohem a. Para <g tche-
ques ouvl!-a cantar £ festejar.»
morte de Moraria: p ,ra nos* ou-
tros, também: que todos temos
sempre um pedaço de inverno
neutro tl'àJma. .Uendictt sej:i ..

voz de veIludo que sabe desper

-

t * a Primavera.

ALTO FALANTE...
Unta opera ern discos

Electron terá oportunidade de
transmíttir Domingo 4 de Julho
do estúdio do Radio Sociedade, do
Bio de Janeiro a primeira audi-

cçâo de mm» opere ínteimil por
meio do chupas phoiiOfiírjipliirris.

Deve-se teso a gettttteza do
Snr. Moacyr Flores qne prasei/-

teiramente uns offereceu os seus
discos pws irradiarraos.

A opera escolhida ser» " II

Rigoletto " tendo como protago-
nista o celebre liarytono Peznre
Foriniclii.

Afitu de representar < Acade-
mia Brasileira de Sciencias e o
11 >sso paia ru Assemhlea Keral i o

Conselho Internacional de !'--

qaiz&s, seguiu nodin 12docorrente
para Bnixellss o Prof. Henrique
Mortze, Direcl ir do Observatório
Nacional e Presidente da Radio
Sociedade.

Ao seu fin I ih i-i pi i comparece»
rum muitos amigos que lhe foram
levar «.braços de despedidas,

"Electron,, não tem assi-
on antas. Para recebei -o regu-
larmente é bastante inscrever-
ão como sócio da Radio Socie-
dade do Rio de lane>?

*

EXPEDIENTE
|

Publicação de Radio Cultu-
ra distribuída aos sócios da Ra-
dio Sociedade do Rio de Ja-
neiro e mantida exclusivamen-
te pelos seus annunciaetes e

leitores.

"Electron,, • puimead? nos
dias I e I fi de cada mez

Director: ROUUETTE PINTO

Numero avulso 500. ca Ca-
pital e 800 rs. nos Estadas.

Toda correspondência de re-

dn cão dave ser dirigi d; a

Rjquette Pinto. Di.ectCr.

lufa jo: i as^L/nuiu.,,! xm
Betvial deve ser dirigida i

.
' ruí:; ?ysc*tsí Gsrtriíc

"ladi^iâc: Pavilhão Yríiírs-

]| smvaco —- Av. lias H^vse -

—

Rio - Telephone Central 2074.

Officinas e Gerência - Rua
dos Inválidos, 35, Rio de Ja-
neiro — Telephone Central
1054.

Impressa na Grapliica Ypi-
ranna — invalidou 35

* -—= 5K

Radio Sociedade Mayrink

Uçiga

No dia l." de .lulho a Radio
Saeledade Mavrink Veiga, ii a i-

gurará a sua nova e potente
transmissora d<- ''. broadcastijig ",

Uelini*;id;i e axectitad» peio
engenheiro !'r. Victoriano Att-
líusto Borges, nosso director tô-

l-lillieu, :i ftOVíl r-si iiffn > CUJB [>-

tencia será d« rim ivatts vae
concorrer arraudameritè pela maior
expansão dn radioteleplionia eui

nosso meio.

Para cttinprli hourosii eoni-

njissfi<i <i':"iiiifii'ii ptirtiu paru a

EurojHi o professor Henrique Mo-
rissè. Para suUsritiiil-o como T)i-

'

rector Presidente ún Itudio Se-
riedade o illusi n- mestre convidou
O sr. prol. ilr. AlvMrn Ozono 3e
Aliin-íilii, uni ilos primeiros sóci-

os llluhiil.jn'S i|;i Eftdio 6 51 l

dedicado Director.

Deverá táitibeni ausentãi'-s,fl

em in-eve desta capital o proí.

Roqtiefte Pinto.

Como t>íi'ei-ii)i'-Sri-ret.,rio,.ua

sim tmSWicifl, fiCiírá. o sim'. Coiniiv

Moraes Etefro, que já assumiu esse
ca rgo.

As inniimerHS e decisivas pro- I

Tas iii- interesse pela tíotavel Ins-

líiuiçSo fortmnente verificadas nu j

nctividade de ainliog são mais que
pnffícápiítes ^'arjintias de que ,a

Radio SoViedade vae centtouar a
crescer .tlli'emie fl inri II lio.Sii i.li-

rOcpão de Álvaro Ozotio e Montes
i-te^o.

Klnmicrirsnif me, -Bleatiaii " * deprude de ««* leliorea e nnmiciíilN.
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Radio Sociedade do Rio de Janeiro

S Q 1 A -- Onda : 400 metros

Pragramma da Segunda Quizena de Junho

FHoclíA.MAIAS FIXOS

li às 13 horas — '•Jorna] do
Mv 'n din", (noticias extrahldas

iornaes da manhã, Abertu-
ra ilas bolsas fie a!gi 'dân. asíu-
r ar e café Cambio do Banco

Brasil, Abertura da Bolsa de
Café de Santos) — Supplemen-
t!' musical

.

17 íis IS horas ti IS m. —
"Jornal da Tarde" — Supple-
meiito rn.usi.cnl. ijun-t de hora
Infanta (7 h. 4 m) . — Previ-
são d 11 tempo: fecha mento das
bolsas d« : l 1 y i >

1 1 "i t -
.
asèuear, ca-

fé." cambia e títulos (18 h.) —
Wlaí e norteias,'

20 fts 20 horas e 20 minutos— "Jornal da Xoije" (Secção
mitir-insa e de avisos),

22 horas e 30 minutos —
Supplemonto cõmitierçial e„ eco-
nómico do "Jornal da Noite" —
[liaríruiirnte. de 2^ horas e 55

ntíltltos -ás 21 horas haverá um
Intervallo para a recepção dcs
signnc-s horários trnnsmlttlflos

nela Ksiaçã.0 do Ar[ioador.

Quarta foirn. IH de Jnilio
12' As IS horas -- "'Jornal do

Meto Dia" — Easlni nti oraria.

17 ás 17 liuniv e -í~> m. —
.Mi:s'i-a i-i.-Ih orchestra il.n 3oi

veteria Alvear, regida oelo

maestro Plokman.
17 horas e 45 m. — Quarto

.l«- hora Infantil.

ÍS horas — "J<rnal da Tar-
[''

10 h'»as o 4 5 m.
20 horas — "Jornal da Noi-

te", (secção noticiosa e tle In

formações) .

20 horas e 30 tu, — Concerte,
no "studlo" da. Radio Soe eda
d.e.. organizado e executado pe-
i..- Eiacoias de^íáfuslca do Gre-
íiil.V Aréangelo Corel li. sõtj' a "dl-

íão do professor Orlando
Frederico

.

22 horas e 3Q — Supplertienlo
cQmniercíal e. ecònonvliv do "Jor-
nal da .Noite".
QuiiUa 1'ciJ'n, 17dç Julho

: .' .. - '

fj3 noras '—
- '".Jornal dó

Sféib- Dia" ' — Pagina infantil

Uõdó.
.17 á! 17 horas é 45 m. —

Música, pela orchestra da Sor-
veteria. Alvear, regida pelo

maestro PIckman.
,

.17. horas e 45 m. — Quarto
de "hora infantil.

í APROVEITE A
.0

TEMPORADA LÍRICA
Q —
O

£ TeEephone para iN. 2675 e
o
o

j peça uma demonstração das
o

q afamadas Radiolas* em sua
D

a residência.
o

o Demonstrações sem com-
Q

j promisso de compra.

í
1911(1011 Co.

: 1U1 GENERAL CAMARÁ. fS
o

o Telephons N. 2675

''t.aQpooooooiíoe—ooooooaoo3QOO°

18 horas — "Jornal da Tar
d/-".

1.1 hora* e 45 m: — In : cio
I; Irradiação cia noite.
20 horas — "Jornal da Xol-

!<".

20 horas e 15 minutos — LI

RADIO CLUB DO BRASIL
Estação 5. Q. I B
Onda — 320 metros
Potencia — 500 watts

IRRADIAÇÕES DIÁRIAS
A's l

;3 — l'3.30, — 16 iL 17— \tf -^ 20.30 — 20.55 —
21,02 e 21,20 horas

com próoram mas variados de
concertos, palestras humorís-
ticas, discos, conferencias,
canto, solos, informações- ooifl.

merctaes, meteorológicas, etc

Aos Domingos irradia alterna-
damente com a Radio Socie-

dade do Rio de Janeiro ás
IS horas
—:— '.

Edifício do Lyceu tfe Artes e
Officios, Telephone: Central

239
'

çA i de niglez pelo professor Mo-
raes Costa

.

20 horas e 30 ni , — Palestra
nobre assumptos de hygtene pe-
lo Dr. Sehastião Barroso.

20 horas e 45 m. — Lição
ih- (Seoiíraphla pelo |>r -fessor

Odlon Portinho,
21 horas — Musica litçeira no

studlo (la Hadio Sociedade.
22 horas — Supplernento com-

m.e.rcial e económico do "Jornaí
da Noite".

-.<*\lii leira, IS ilv Julho
12 aa 13 Iraras — "Jornal do

Melo Dia". Pagina feminina.
H li 17 e 45 m. — Musica

pela orchestra da Sorveteria
Alvear. regrida pelo maestro
I 'j.krann .

17 horas e 4 5 m .
— Quarto

de hora infantil.

is horas — "Jornal da Tar-
de",

17 horas e 4 5 m. — Inicio da
I rrad iação da noite.

30 horas e 30 n>. — Concerto
no studo da Radio Sociedade,
orgranizad,D pela professora Ma-
rleíta Bezerra.

22 horas e 3« m .
— Supple-

mento comnierclal e económico
do ''Jornal da Noite"".

Sa blindo, ID de Jullvi

12 íis 13 horas — "Jornal do
.Meio Dia". Pagina domestica.

17 &a 17 e 45 m. Musica pela

orchestra da. Sorveteria." Alvear,
regMa pelo maestro Pickman.

17 horas e 45 m, — Quarto
de hora infantil.

IS horas — "Jornal da Tar-
ne" .

19 horas e 45 m.' — Inicio

da irradiação da noite.
20 horas — "Jornal da Noi-

te". >' '
'-.-.-

"
2t)

;

bin-as'e'15 m'. '— Uí-.m-âe
ing-lez.- 'peio protésatÔ8" Mofaea
C?Ost'r:

20 horas e 39 ' ihinutos —
!-TK:eK& itJf'5i-senho-

ril a Jíai-ia Ve 1 1 oso . :

"0 hoi-as- c lã til. — laçio dfl

Phystca. .^pelo Bpof*ssor Prnn«la-

po Vpnaiifio Filho.

21 horas. — Concerto de can-

ç5es, organizado pelo sr. Sylvio

Salema", "com a collaboração da
senhora Anna de Albuquerque
Mello 'e do professor. 3'-ur-?s do

Carvalho.

22 horas e 30 m. — .Supple-

't£A*.clri»no não tem iiuliven rilptà. i-\cí*pçíto lia s^mpalhln d' «eu« lrlíoren e snnaurln ntrt* .
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ELEOTON
mento commerclal e económico
do "Jornal da Noite,".
Domingo, 20 do Junho
17 horas — . Jornal de Do-

mingo, (noticiário — movimen-
to despi* tivu e diversões do
dia)

,

— Transmissão doa prlncipaea
trechos da opera "Bohomla'* em
discos

.

18 boi-a3 — Transmissão do
ouncarto do pianista Kubinstein,
executada no Theatro Lyrlco do
Bio da Janeiro.

20 horas — "Jornal da Noi-
te", (noticiário; resultados das
provas desportivas do dia)

.

20 horas e 30 m. — Concer-
to pela banda de musica do
Corpo de Bombeiros, sob a re-
gência do tenente Albertino Pi-
mentel ,

/*""

.Segunda feira.M de Junho
12 as 13 horas — "Jornal do

Melo Dia" — Pagina Sportlva.
17 as 17 horas e 45 m. —

Mhistca pela orchestra da Sor-
veteria Alvear, regida pelo maes-
tro Pickman

.

17 horas e 46 m. — Quarto
de hora infantil

.

18 horas — "Jornal da Tar-
de".

19 horas e 4 6 ni .
— Inicio da

irradiarão da noite.
,- 20- horas — "Jornal da Noi-

te".

20 horas e 30 rn . -* Concerto
no atudlo da Radio Sociedade,
"rganizado pela professora He-
loísa Bloen Mostr-angiolt

.

2 2 horas e 91 m, — Supple-
mento commerclal e económico
do "Jornal da Noite".
Terça (eira, 32 do Julho
12 ás 1,1 horas — "Jornal do

Mi-io Dia". Pagina agronómica

.

17 ás 17 horas e 46 m. —
Musica pela orchestra da Sor-
veteria Alvear. regida pelo maes-
tro Pickman,,,

17 horas » 45 m. — Quarto
de hora Infantil.

18 hora» — "Jornal da Tar-
do".

19 horas e 46 m. — Inicio
da irradiação da noite.

20 heras — "Jornal da Noi-
U".

30 hora» e 10 m. — Parara a
pstaç&o da Radio Sociedade por
haver sessão da Academia Bra-
sileira de Sclencias no Pavilhão
Tcheco-BIovaco

.

Quarta feira, 23 dn Junho
1 2 &s 1 3 horas — "Jornal do

Melo Din", Pagina Htteraria.
17 ás 17 horaa e 45 m. —

Musica peia ori-hestra da Sorve-
teria Alvear. regida pelo maes-
tro Pidfcman.

t7 horas e 4ú m. — Quarto fie

hora infantil.

IS horas — "Jonial da Tar-
de",

10 horas o l"i ni . — Inicio d&
Irradiação dn nnite.

20 huras —- "Jornal da Noi-
Le'V

20 horas e 30 ni. — Concerto
no studio da Radio Sociedade,
organizado pelo Grémio Arehan-
gelo Corel 11. sob a direcção do
proressor Orlando Frederico

.

22 horas e 30 m . — Supple-
mento commerclal e económico
do "Jornal da Noite".

REVISTAS DE RABIO?-

("7:

A Livraria Moura, de
Flores & Mano, á rua
da Assembléa, 79, é a

casa melhor sortida. -

Vlsitem-na e peçam
catálogos. - - - •

No ia — A'a 21 horas — Pa-
lestra do Dr . Fernando Maga-
lhães, sobre ''Attributos da gen-
te brasileira".

Quinta feira, 24 do Junho
12 ás 13 horas — "Jornal do

Melo Dia" — Pagina infantil, pe-
lo Dodô

.

17 as 17 horas e 45 n». — Mu-
sica pela orchestra da Sorvete-
ria Alvear, regida pelo maestro
Pickman

,

17 horas e 45 m . — Quarto
de hora infantil.

18 horas — "Jornal da Tar-
de".

19 horas e 45 m. — Inicio da
irradiação da noite,

20 horas — "Jornal da Noi-
te", (secqão noticiosa e de In-
formações) .

?') heras e 45 m . Lição de
ínglez. pelo ;ru-ofessc-r Moraes
Costa,

2 horas e 30 m. Palestra
sobro assumptos do hygiône,
pelo Dr. Sebastião Barroso.

20 hora» e 4 5 m. Lição de
Geographia polo professor Odi-
lon Portinho,

BI horas — Concerto de can-

RADIO SOCIEDADE
MAYRINK VEIGA

Onda — 260 metros
Potencia — 50 watts

IRRADIAÇÕES
Nas Segundas, Quartas, Sex-

tas s Sabbados, das 16

ás 18 horas

Nas Terças e Quintas, das
19 is 21 horas

Programmas extraordinários
nos Domingos ás 14 horas

Rua Municipal, 21 — Rio
Telephorte: Norte 2722

Coes no atudlo da Radio Socie-
dade, organizado polo ar Sylvio
Salema, com a collaboração da
senhora Anna de Albuquerque
MSeOo o da professora Olga Tor-
res de Carvalho. Transmissão
do concerto do pianista Moísei-
witch, executado no Theatro
Lyrico.

22 hora» e 30 m. — Supp-ts-
mento cowimercial e económico
do "Jornal da Noite".

Se.vto íeira, 25 de Jiuihi.
12 ás 13 horas — "Jornal do

-Meio Dia" — Pagina feiuiniEa.
17 ás 17 horas e 45 m. — Mu-

sica pela c-rchestra da Sorvete-
ria Alvear, regida pelo maestro
Pickman

.

17 horas e 45 ra. — Quarto de
hora infantil.

IS horas — "Jornal da Tar-
je".

18 horas o 45 m. — Inicio da
Irradiação da noite.

20 horas — "Jornat da Noi-
te".
20 horas e 30 m,. — Concerto
no studlv da Radio Sociedade,
organizado poio professor Oc.r-
bnlano Viliaga.

22 horas e 30 m , — Kupple-
mento ctmnnercl.il e económico
do "Jornal da Noite".
Sabbado. 2« de Junho
13 as 13 horaa — "Jornal do

Meio Dia" — Pagina díiines-
tica.

17 ás 17 horas é' 54 m. —
Musica pela orchestra da Sor-
veteria Alvear, regida pelo maes-
tro Pickman

.

17 horas e 4 5 m. — Quarto
âe hora Infantil.

IS horas — "J-<TnaI da Tar-
de".

19 horas e 45 m ,
— Tnicio da

irradiação da noite.
20 horas — ''Jornal da Noi-

te".

20 horas e 15 m4 — Lição de
ingle» pelo professor Mo-
Costa

.

20 horas e 30 minutos — Lít-

teratura franceza, pelfl senhari-
la Maria Velloso.

20 horas e 4S m. — Lição de
Physnea, pej,-. professor Francis-
co Venâncio Filho.

31 horas —- Concerto de mu-
sica ligeira rio atudio da ítadio
Sociedade.

22 h^raa e 30 m . — SuppTe-
niento commerclal e económico
do "Jornal da Noite".

Dniiingo, 87 ili* Jitulin

Não Irradiará m estajçfio da
Radio Sociedade, cabendo ao
Radio Club do Brasil tr&nsmit-
tlr neste dttmlngo.
Segunda feira. 28 <le> Juulu.
12 ás 13 horas — "Jornal d-e-

Meio Dia" — Pagina sportivs •

17 ás 17 horas e 46 m .
— Mv,-

alça, pela oix-hestra da Sorvete-
ria Alvear, resida pelo maeít: 1

Pickman

.

A ! Lr. -iiUi. ;r:.. ,:,. • v.ltetnm" é forçsdn eatfe os r»dlo«-amarto i.-s hrnstletrtta,
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17 horas e -15 m .
— 'Jnarto

ilo hora infantil.

IS horas — "Jornal 'Ia Tar-
de",

1B- horas e -15 m. — Ltiteto

ria irradiação da noite.
20 tatás — "Jornal da Nol-

to".
20 horas e 30 m. — Concer-

ta no stuilio xia Radio Socieda-
de, organisado pela professora
Helosa Bloen Maslranirioll

.

1% horas e 30 in. — Supple-
nu;nto comniercial e económico
lo "Jornaj da Noite".

IVrçn feira. ii!> <lc Juiittn
Meio Dia " —- Pagina agronó-
mica

.

12 as 13 horas — "Jornal do
1T fis 17 horas e 4 5 m. — Mu-
.iiea pela orchestra dar Soíive-

tcrla Alvear, regda pelo maestro
Pkkman.

17 horas e 45 m. — Quarto
de hora infantil

.

18 horas — "Jornal âú Tar-
de*.

19 horas» e 46 m . — Inicio da
irradiação da noite.

20 horas — "Jornal da Noi-
te",

de fácil emoção . Ao contrario.
20 horas e 16 m. — Ug&o de

'nglea pelo professor Moraes
Costa.

*Mwtiw.i*»wHWMii«m..toia»M.i.MwmiiMiiw

05 CUR505 DA RADIO 50CIEDADE
I'A1<KSTHA SOBR.R IJTERA-
TVRA FKANCEZA — feita

I>Híi st'iita»rtta Marln VeUoBO
PAUIj TI2U/AINB

Vamos falar hoje de Verlaine.

De Verlaine, o grande poeta,

a eterna creança, o incorrigível

boheiuío... De Verlaine, qu.s,

kv nâo se prendeu sempre a for-

ma parnasiana, deve, no emtan-
to. ao Parnasio o primeiro con-
tacto que teve òom espirito d*
escol, a primeira influoncla da
poesia sobre a sua vida.
Multo moço, completamente

lesconhecido ainda, Paul Karle
Verlaine fez a sua entrada nas
reuniões parnasianas.
Sua alma de artista, ^Ima tom-

iilesa e encantadora, attrahta a
^ympatiilã dos companheiros que
prenentlam nelle o extraordinária

poeta que vem a. ser.

Foi na «H«vne ãa Pi-agrés",

l>ublicaç,ao parnasiana, que ap-
pareceram as primeiras poesias

>lo joven Verlaine.
Publlcava-as sob o pseudony-

mo de "Pablo" e como estivesse

então em pleno fervor eathollco,

seus primeiro* versos ressen-
tem -se dessa inííuencta religio-

PS .

Como Heredla e Coppí-e, Ver-
laine collaborou depois no "Par-
nasse". e foi nessa mesma oo-
easlão, por volta de 1B6S que
pile publicou seu primeiro livro

Se versos intitulado: "Poí-mes
Patui-nlens".

Passou quas! que despercebida
essa primeira, obra do poeta —
Nesses poemas, de forma parna-
siana, e que Verla-In-e dedicou aos
•

.
• amigos do Parnasio, sente-

ne jã vibrar, presa ainda âs re-

gras clássicas, a alma que se li-

bertara um dia de todas as es-

Polas para fazer simples e pltt-

ramente da poesia uma ex-
pressão da alma. E' desse vo-
!nme o seguinte soneto:

NKVKR MORE
Snuvnlr. Souvenlr. que me veux

ftM" ''o-'-":n-.

Pálsált voier ia grlve a travrs
(l'alr fftone,

La soletl dardalt un i-ayon mo-
(notone

Sur le bola jaunissant onla bri-

(ae declone

Nou-í étíOCS sent ã Sfiil et mar
(chioai en rfivant

EUe et moi, les eheveux et la

(petisca au verti;

Koudaln. tournant vers mo! son
(regard Gmouvant:

"Quel fut ton píus bean Jour?"
(ílt sa voíx d'or vlvaiit,

Sa volx douçe et sonore, au frals

(timbre angéllque
EJn sourire dlscret lul donn« la

(replique,

Je baisal la maln blanehe, 8^-
votement.

— Oh! leg prctmiéres fleurs.

(qu'elles sont pariu m(-e«!
Qu"ll bruit avec um murmuro

caarmant
l-e premier "oui" qul sort de

Ifivres blên almAesI

Antes de Rostand, JA Verlaine
linha Inimortolizado o boljo nes-
sas tstrophes que se aeliam tam-
bém no seu primeiro livro

Balser! rose tremifre att Jardin
des caressest

Vif necompafrnemem sur te cla-

vler des denta
Des dourp refrains qn' Amour

(chante eu les coeuTg ardents
Avee sa voie d'Arcliange ame

(claroeurs cBarinereEíséâ.

Sonoi-e el graotonne Baiset! di-

vln Bals*r!
Volnpté non pureille. ivresse Iné-

nan-able!
T.atu! LMwrorac penche sur li

eoupe adorable
I,*y nrlwo d 'ii n bonbwur qu*Il n«

saK epuiser,
Alguns annos mala tardo, Ver-

laine puhlieava com pequeno in-

tervallo dois novos volumes:
"lios Fêtes Oalants" e "La Ron-
I- (."honíon™.

Jâ entáo, seu talento rompia
os laces da Escola Parnasiana e

os versos cantante.-í, de systema
oxtraordinariamente variado, *ur-

íríram livres o íneomparaveif;

,

Infeliz no casamento, apaixo-

nado, exaltado, poota, Verlaine
foi forçosamente ria vida um In-

fellnz a qnetri o amor a a poe-
sia sabiam consolar embalar as

magoas

.

Depois de uma.phase de t-ocs-

eo, de trabalho obscuro e reco-

lhido, Verlaine, de volta da In-

glaterra, onde residira dois an-
ãos, publicou o sau "Lagess*"
que lhe deu emfim a celebridade.

"I^affesse" que Charles -Morice

lasslfica "ia premier des poemes
í^athollques depuls celui de DUt-
i.>", il uma obra prima de poesia

iiystíe*.

Luta contra o materialismo ws
i i ameaçava as letras, o mate-
rialismo que o grande sonhador
atacava ainda quando, doente o

ilinndonado numa cama de hos-

pital, escrevia a TjOuís Xavier de
Rlcaril, a propósito da nova ca-

rola romântica:

"Vous ítes sflnf? doute donte

ui eouraiit du mostvemenl n<'.a-

romantiquo aOtttal.

"Ciat três. c'est troi> jeuno,

"ma ;9 ea vit n*ftJt-K!e pna? "ast
!'bíen ta suite de noutre Paniaí-
"se et dans tous lea eaa, i^aasa

"un peu 1'affreme matirHlls-
"m b .

-Mais. au fond. ueut?etre Stes-

"vous materlallsle? Xon — .Te ní>

"le erois pas
"Trops poAte ponr çn. vous"!— E' do seu livro " IIaiíi^» "

,i poema "Dialogue Wvstlque"
em que a alma do eterno liohs-

.dlo conversa mystieainen' cow
o Deus humonitado.

Depois de "I«T.ee;qse". Veríttl-

M.. publicou nindn "I>s po«M
tlts" i "Jaflís at STaguÈre*.

Nessa epoeii rrequentou nova-
mante os amigof! 1..* gíiaes se ti-

nha afastado

.

Entre todo? ettes era HdmoTid
LiepeQetler o preferido e e»sa

.

t x| IIM-ll I P it H^iiw »nntai«rlflnl«M * 1* JIiutd.
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amizade, nascida ainda no colle-

Elo. devia consolar até os últi-

mos a<tuelle que Lepelletier çsba.-

m.iva: '-Le pauvre Lélio".
Apezar de sua modéstia >> ta-

lento incontestável de Veiiaín-i
era applaudido por seu» con-
temporâneos. A mocidade íe en-
tão aclareiDu-o logo depois i

•

morte de Loconte de Lisle "ptín-
olpe dos poetas franeezes", logo
itpoz a morte de sua Mãe, Ver-
taine mergulhava de novo na
nua vida de bohemia e de misé-
ria.. A doença não o deixou mais

páss&ram-se de ftosptta]

hospital oh últimos atinoa da vi-

dii do poeta.
Da cama. ijoucos dias antes de

sua morte, escreveu elíe seus úl-
timos verãos: "L,a mort" e a B

de Janeiro de 13M6 acabava
i|u:isi que abandonado Yia vlli
pi órtosa e miserável.

Morria aquelle de quem Fran-
Bòis Coppt'«e dizia;

"Verlnin eM restí ui ènjtaiw
"toujours — Faut-il !"en piain-
"dre?! — li est si amar de dese-
"nir un hnmme et un lagf-, 'dr
"ne plua eottrlr sur la libre rpu-
'" <3ç sa fantaisiê par eraint-
d< tomber, de n e plua cuelllir Ia
"rose de volupte de peur de Se

"ir..'r ame êpines',. de ne plua
'Ifuirlie,- ftU papillon du desir er.

"'-"nèêant qu'i] vh se fopdi
"potiare sons m? doigts"..—

.
O nome de Verláinê h

sempte acordar h iileln ifc

poesia sincera, verdadeira', nova,
n- fluxo da alma livre e boh-rmli
do poeta; de uma poesia - ora
sublime, ora ingénua, r.r.a : inda
-:;iiiil £ apaixonada.

Tal e Verlaíne a quem. Jules
Lemaitre chamava; "un barbare,
un sauvase, un eníant" ,? dê
quem Anatole France- dizia:

*i un poete coníme 11 m
s'en rencontre pas un par siê*
cie*' e do qual segundo elle alu-
da dirão mais tarde; "Cétat' :

mellleur poete de son temp.-

14* PALESTITX SWÍ-
TARIA — Em 27.5-»26 —
"Os esportes", perto j>ou-
tór Sebitsli;"ii

i Karro^rt. da
Secção de Educação e

.. - ProiwiB'Hnda .Sanitária do
Bep. Nac de Ssnde Pu-
Mica

Todos os medico* têm conde-
'..irtaiio mi" os . e*i mrtes- i1r>

"feot-rbaiir .-- do reino, a.v.

mfKlu 'ini<|Mi> snn .,.,,,-.!..

Ur;rUf;líir>s..

para quê são entre n6s prati-
cados.

SI a falta" de exercício £
r

irei

mal "o sei) êxcmsc. ê mal -i-íir*:-- -r

Si n musculo imniítliili^nd"
perde a energia, atroubia-se. pôde.
desâpparecer. o musculo mie tra-
balha atí o extremo r.aínaa(:o,'.en-

venena-s.\ defr?iiern. Inuillixa-se

Anita' Vanâiâa âé Moraes &o-
iiiitfr- <?" a aliimnj^dUéctá dõ t>ro~

•:• ív&íevis b Sm
lento bastante promissor n« vir -

titõsiãdde do p fatio.

* V ('/.'<
, ." :!•>,, iuj(il '!•—

ftiide Sé te»i demonstrado o vigor
decana Inspif&GtíQ r de*,8£u tpm-
perftmeitir), executando, os mestres
cía»saitoí <<>»> apurado gosto, cor-
recta technica e fino sentimento

i

.Ijo /{'iflio Sociedade já ao ::

ouvir '"-• n^tiífílittUts

executando em- uma, noite de Fe-
i). duas encantadoras melo-

dias de Sehnmannj tão suaves

,,,,,.,. ., Ai n urr-fiyin- '.'ríiihfmitc

ih- xi }ii iilicijiade e bçiidade
infinitas.

Np. Instituto de Musica, rcdiíípd
'" aorvenit o sen rebitai, fe-
ito felicitações enumeras dos

que fíveraw <* venfúrú è*e a^ríí-n.

E nâo'é s6 o muscuK> quem
soffre eoíli o esforço exageradn-e
continuo,- toda a economia e

i iiiií, jiíf' certos órgãos são ram-
lifm prejudicados. Dentre estes,
o coração, cujo ventrículo direito
se d Nata (coração forçado) .e o
corac&Q '- a mais prejudicado.
O treinamento íèva vi-;u- a

educarão, e. o desenvolvim^nt'» do
musculo e lasa sO se pode cj>p-

seguír com vagar ^ píogiessiva .

m.erice, O limite de cada exet-
clçio deve sf>r o ootiteço iU> can-
saso. Forçar é chegai. a resul-
tados oppoBÍos aos ii, devem slh

desejados.
Esses trefpanuiiitns .de horas e

iliM-in nnnuneiB riu "Mlect ron" Iria a rrrtrzm il« eiíl.i.
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horas', apôs as refeições, ao sol e
a chuva"; Èão verdadeiros crimes.
Quantos tuberculosos aluils

curáveis alii vão. buscai - uggra-
vação rápida do mal?-

Quantos debela ahi vão des-
f-<íiillibrar-se de vez?

. O exercício physiço é uma ne-
cessidade, ma! -feito ou em ex-
celso £ altamente prejudicial.

I
.". 1'alcMlil — I III

1t.o-92.~j — "Hygiene da
vijss" — pelo Dr. Sebastião
Barroso, da Secção de
Educação e Edneação Sa-
nitária, do J»ep. 'Xac. de
Knude Publica . .

;

.

•

'

O larynge, órgão- da yoz! C

eompostò de cordas cujas crave-
lhas s5o músculos' e cujo arco
** t> ar expeli ido pelos pulmões.
Os órgãos- .oircumvizlohos —

-

liocca; nàrix, ..peito, servem, de
cnfxa sonora. . .

Voa para falja-r o voa para < iir-

tar são coisas bem dlfferentes
Quem não tem voz musical ou
mesmo (]uem a tem sem gostti

artístico, n!lo "deve perder" temim
<>m estudar canto.
O larynge. ccirrio peça de uma

machina solidaria com todos os
outros, só' funeciona Item rpian-
do"todos os Outros órgãos -^ co-

ração, | ulmões, rios se achom
eró perfeito estado. E' port|n-
id lelando pelp !»:! saúde geral,

sobretudo .doa orcãioa circutivi-

s'nhns rtiie bem .se cuida, da
',-<i::. Evitar prineipalnienl.e os

resfriamentos,
"yunpKiiii- : deformações da cal-

sonora — pçlyptos e espeesa-
mentos da mucosa nasal, hyper-
trochia das amygdalas, ausência
de dentes, alteram o timbre da.

viz
Quem estuda canto tem a na-

tural- preoceupação de chegai- a

sons eíuTa ve£ mais cheios, «sons

rada vsz mais agudos.: e cada vez
i:,.ji.-j ^i^sves. Isso só.se, cons»-
gu,e com muito vagai', multo pro-
gressivamente. Nunca queira f'-ír-.

çar; adstiiiEUi-se sarapre as notas
.ossam ser emittldas sem es-

forço, naturalmente, aem esfor-
ço. Nunca levar as cordas vocaés

c/insaço, -azei' estudos fre-

rjuemes mas da curta duração
cada um, emouant,> não tem a

voz. educada. Nunca solfejar nu
cantar sem estar em perfeita
saúde geral e local.

18* PALESTRA SANT-
TARTA, |tc]<i Ih-. Sebastião
Barroso, dn Seooúi do
Educação e PrnpiigniiclB

Sanitária do Dep. Nac. d;'

Saúde Publica — "Cultura
mhyslca"

A cultura physlca nãt. deve
colllmar' o athletismò. Deve ter

fim- muito mais "elevado 'e nobre,
uual o de conseguir o proporcio-
naj .desenvolvimento e <> bom
fiincciunamento de todos os ór-

gãos e fun cedes, neve preparar o
individuo para os embates da
vida, taiitn ptiysicos como' Intèl-

v lua es e munes'. Mente sajn

em corpo são. Oeve preocc-upar
tanto o educador e hygiçnista
quanto p bomem de Elstad '.

' Imium eros São os methodos e

systémas dlèpostòà e pr.ricãd^s.

cada um delles tem inconventen-
. _

tea e vantagens, nenhum portan-

to deye com exclusividade ser

isciiaiji.1. o emjire.gd desteou
daquelle, exercido deve ser feito

segundo a.etlade," as con diques ín-

divirfiiaes. a raqa. o clima, a. es-

i Km. a educação h;ii»il s. 'an-

lerioreã e «fluíras confllçSés,

Ha exigências essenclaes a
qualquer processo de educação
physlca. A primeira ê que o oxer-

' cleto em vez de ser um "(raba-
llin'" seja um,T "d^traeçlo",. Por
Isto a gymnalrtica sueca!, a não
ser em condições especiaes. é de
difficll appllcação.

Pm grnnAe neiylea |irf.sinr:i n "KlpetTíiii" . i : o sen nome par toda parte.



Jk segunda exgencia è Interes-
sar o Individuo nos progressos
do seu. deaenvo>vhnen.to. Fará.
isso uim dos mehores meles é
registr r diária ou semanal-
mente os resultados obtidos —
no sulão, ir inscrevendo a altu-
ra a a extensão; na fesrna mus-
eular o numero de kílos sus-
pensos, as vesws que suspende
o coupo pelos braços, ctue. se
pôa d© cócoras; na corrida, a
tatuei exJImen tos <callecUv os es-

tabelecer prémios do classifica-
ções. Exercer severa vigÚLncIa
para nu© não se es; gerem os
esforços ate o eamsaço, cujos
Inconvenientes foram aponta-
dos em paeetraa anteriores.
Oa exercícios physieos são ne-

cessários, desde a meninice até
a seneetudo, adaptando-os natu-
ralmente â phaso da vida. Devem
ser considerados necessidades
physiologieas como as da dormir,
comer, banhar-se e outras.

mais simples e o mais económico re-

ceptor radioíelephoniço de galena
Especial para "Electron"

Com o fim de. permittlr um au-

smeiUo ao numero, ja ellevado
tle amadores de radiotelephonla
cujas vantagens a3»o< tão eviden-
tes que dlspens m quajquer de-
monstrarão, proponho-me a. In-
dicar o mais simples, mais eco-
nómico e multo efticfjs! raeeptor
de radlotelegraphla e radiote-

4.o polo "condensador'' í-oiíuIiivoí
C.

O circuito secundário ' o nos-
so "circuito uscffilante ". Tudo is-
so é muito simples de ser cons-
truído e custa muito pouco, exce-
pto o p; Ir de phones que se poda
obter ate por 3 5(000. Vou indi-
cai- as dimensões e o modo de

lephonia para os senhores ama- construecão destes dSfferentes or-
dores, que não podendo adiui- B3fc#.

tíí um apparelho de lâmpadas a
três ele et r ódios, contentam-se
rom os apparelhog de- galena»
liiis m«da puros na» suas rece-

pções.
Oom o apparelho qUa vou de

"Bobina primaria P" — Cor,s-

troe-se um cylindro ouço da pa-
pelão (o de caixa de sapatos (

bom) tendo Om.OB do altur. e
Om.OSS ou Om.09 do diâmetro ex-
terks-

, podendo uma garrafa va-

derão ouvir "com
tensldade" todas

eré-ver, cWnstruido por mim, oa eia servir para se obter a forma
senhores amadores de radio po- cylindriça desejada,

bastante in-

<as estações

radlotelegraphictfe do Rio de Ja-
neiro o as irradiações diárias da
Radio Sociedade e do Radio C.
do Brasil, mi Praia Vermelha.

o apparelio. cujo sehema es-

Obtido o cylinJrti devemos *>n

-

veraísa-I-o : ifim de tornal-o con-
sistente e sobiv a parte çytoilor

enrolamos o primário P. H*s<-
primário pode ser constituído por
um fio roberto de mm. 03 (oito
deoimoa de millimetro) dn dla-

tft indiaido na figura (1), « cons-
metro ( fl° n° 20 > °u melhoi aln

tftuido simplesmente por um
transformador Tesla", cujo cir-

cuito "primário P" e ligado âs
diuas extremidades da "antenna"
A Ms "terra T".

O iclrcuito "secundário" o con-
stituído 1.<> por duas bobinas de
jndueção mus collonirlns. uma Si
no "Interior do "primário F" e
podendo se mover nesse interioi'

afim de augmentar ou dim nuii-
a campo tndlletlvo necessário á
"syntonlsttcao" i>u "a-eeordo" en-
tre os doía cir;-niifis "primar' o"
e "secundário"; a segunda bobi-
na 82 ê collot.'ísd:< no "estertor11

do primário e è fixa. obtendo-se
a vararão fie canupo magnético

meio d'; bobina HS que *<-

m«ive no Interior da bobina S2

:

ooitipletu-se o circuito sedunda-
riu por: 2

o um "detector" D (ga-
lena para o nosso caso), B° pelo

itor teleptaonle . <;. ii. de
£.000 a 1.000 ohms de reaistenea

da rabo coberto flexível, do que
usamos no Interior das iKteBttB

casas pi i-i lux. Ha toda vanta-
gem theorlca em se construir o

!•rimar o com esse cabo coberto
flexível porque elle é mais raa-

nejavel e ].(iqt.e' ei iKfipnt;i 6.

l>assagewi da corrente oscilante
receptora tlma graúda superfície

p dahi menor sef-ldu.s<;!lo o m«-
nor resistência chimi<i". e do stlf.
Temos assim, ja construído O

primário do nrsao transformador
Tesla d» alta frequência, que £

lambem aqui uma bobin. . de *<-

cordo

.

A bobina 3, será enrolada so-

bre um cylindro construído iden-

[tcameiíte ao primeiro, tendi > po-

rem 0nvm,O9 de comprimento por
(lmm.UTS no exterior. Sobra es-

se cyllndrn enrolaremos o fi() de
cobre, coberto de mm, 0.35 do
diâmetro (trez e inalo décimos

ie milli metros de diâmetro, ou.
n° 2í). Obteremos cerca d» 150
espiras ou sejam nm"a ou mmos-
3»i a 40 ms. (om 50 srammfis),
*. bobina 8. é wllooJa no.lJite-
i-ior da bobina 1* e pode se mí.ver
no sentido do seu eixo de mod" a
entrar ou sair riu s» u interior, va-
riando-se &8it'aa o cinvi>o mag^is-

tlc(> até que o phone ivicuso som
ui.ais Intonso. A bobina/ S2 6
Construída de modo idêntico,

i

tom fio coberto de n* 20, du
de diâmetro: oito ,lec!mos ãe ml-
thnetro. Suas JtMiensões poil.-nt
si'r Jib' Om.07 fie Bo«ij>rtoionto
por 0m,O6 de diâmetro externo.

A bobina Sít é constituída de mo-
do idêntico, mas terá apon-as Dm.
05 iic ili.'uii"t i'i> pxterior porqut' "[--

la trabalha no Interior úci b<"

S2 e Ê llgr.da a essa bobina. oo;no
UUe -constituindo um seu pr<ílon-
gamento

.

ESUa >' ctmstltulda com fio n*
::o (0, mm. 25).

O accuplamcnto que as i

na.s Si o KS nos faceta peio s»u
lesl-ccamento no interior do prt-
mario e da bobina S2, permjttln-

do variar 3 nossa '.untada o nu-
mero do espiras induald-ss noa

permltte obter o melhor aceordo
entre o "primário", a "antenní.'*,

li a "teii-.i'' ç o "circuito" owil-
lante reí-eptor"; mas ruse acror-lo-

para ser eomploto, exis" um :.-.-,«-

densador "variável" (flg. 1, let-

tra O. Eatej orsâo tfio impor-
tante na (weeoçao, o aniador po-
de coiistruil-o facilmente

,

Ora. o condensador não ê

du que uni conjuncto de doas

stipe.rfi<-l<\<= metnllt»-as. .sopm

por uni rorpo iswlajite iili^J- ç-

trioo) . Poi -laivlo p"«íemos obíel-o-

ào s-íipnintr' morto. totnoniOM nm-
i-yliiTlro ouço de pa.uolão, cons-

truído como oa demais, tendo
Om.OS de compr m»tnt„ ;>or 'ltn.03'

de diâmetro e nrolonvoíi .na sus-

" i (Icte o nosso fio coberto o*
30, aproveitando somente uma,

das eoitreraldadc-s djo fio: tere-

mos ^sim a "armadura. Inter-

na" do itoss.^ oiiiKlírjSailur re-

tçulavol; a, "arniajura extericr*'

será obtida uor um cyllndro este-

rtor a ^sfl prímfl^-n a tào nouco

espesso <[uíi nto possivftl; sobre e

se eylindro enrolamos o fw n" Dl)

i
>!• iiois decini'1^ e oiolo 3c. iiiii-

limct ro iproveltando .^iiil.

uma das extreinldOAles a tere-

mos: assim um coudens. ^ior

i lavei ca pau de nos separai- va-

lentemente o rapidamente a "Ra-

Quando fôr <tent>rrt««lo oor nlKiini nnoam-in tmim^o. njto »*» vafjopcn d« ritvr "1-ttrctron'
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dio Sociedade do Radio Club pe-
ja iatroducoâo maior cm menor
de um cylindro rio outro.
Todo esse conjuncto rpode ser

de Om.27 de cumprimento, por
um. 15 dê largwa.
Orçamento

.

Digamos 3O$OO0 em material:

destas condições <jue eu "ouço to-
dos o» dfaa" as exceli entes irra-

diações da. Radia Sociedade
(6km cm Unha. recta da minlm
casa.} e as da Praia; Vermelha
(12 luxam, em linha recta da mi-
nha casa)

.

À^-

/-Cl ^ Til

3>

eabo fiexice), Oub, bornes, suppor-

te do detector da galena, verniz.

Para completar esta noticia direi
»0s senhores jtnadores de radio

me a minha artteana não tom
mais de 36ms, de comprimento e
Jm de altura em relaçãto a rua

na "aba" do metj telhado « parte
Ba milha varanda {5m,5 da rua)

ue essa antena ê da cabo fle-

ihe! de 2 millimetros de diâme-
tro.

£ por meio de um apparellio

ÉUca demonstrado deste modo
que com um pouco de xíaíCleucja,

constructiva e uma, despesa míni-
ma de 80Í0OO a I0BJ000 as irra-

diações radtoielephonicas Gearão
ao alcance de todos e eu íolgo «n
transmiittlr aos senhores amado-
res que não são ricos esfcy notí-

cia detalhada, nua naturalmente
lhes interessara.

Rio 3 de Junho 192B.

í1
. Mello Moreira.

Engenheiro militar

Radio-Escoteiros

Nos Estados Unidos ©8 Ra-
dio. Escoteiros recebem o lís-
tinetiv» correspondente
que pi-eh<.>n<jhaiii} as segYi .-

orovas:
1" — Tríuismlltir o recebei

rrt<rrectínnento 10 pai.ifras ,.or

mintrto i Morsa) .

-" — Explicar como sp «n-
tra em oommun i oafc8 1

1

ama esf Jaão e -omo se tgjja-
** r- Conhecer ao niençs 10

:Hircviíi.[[j»-o.s do CodigÁ (ti...)
s- - HSspllóat' a funcctoaa-

mciiti) do um tk-terítor de crtffcai
f. ajuáttl-o corn a "elfia

•jmltte uma mensagem
J" — eonhocer as lefs e re-

;tiamwitos tK* T. S. F.
t1 íser os nomes a- Jnis mtne-
riíeé dop usados como detec-
tor.

c* — I>esenhar de eflr ó es-
hfMir cSinpetó de >mi ir.ms-
missor de válvulas, oom mios
is uet(,j :< cetedriofi. tadfcftnS
ÍUiacçào de ca&a qual.

'f — Desenhar de cfir uni i'e-

-ootnr. àlpploáiiíilo sradur\ipente
iodos os seus detahes.

Ho - - Descrever ema v*avii-

ii i)e 3 oleei rada* b explicar o
Hru empreso como âjectti

íi ni ]i' 'ri .liH-n n o:<eJlI;tdW-'.
9° — Explicar os dlfterentes

r.ypps j}8 of«:iJl:ii.KK;s usados pn:
'r. 8. F. (onda cõnflnua. ítJtKM-

tecídd, et-.). Como são pre-du-
sidas e conto silo reoehld&a'.

Ill" - Qomstr/ttir soalnho um
receptor eap- •/. de c&irtaT

naéa <\'> u*ns estacão s'tua<la a,

iielo menos. 25 milhas.
tl« — Exiiliertr como se pro-

neiJa na montagem de m pbs-

to anteria, -rniismissor. rec^p-
top otr.

T)e tii.l tgfip. a prfstefr- , c*n-
ftiçjlo, n prender n leitura Mot-
r« fi a mala penus...

A Ríu)'<i Sociedade do nio Je

jáneií-o tem utn Departanieift-

Lò Escoteiro em ijae se ensltía

lod . esse l>rogrammf.'.

Quem deve manter as irraiia-

CÕBS?
Só ha uma resposta honestai

Todos que se aproveitam delia»;

os que as recebeir em sua m»í
e prtin-ival mente os que venítffl

npparnihos.

Foram recusadas ate l ds
Marco p. p, 428 pedld03 de li-

eenca para a inatallaçâo de is-

tacoes Irradiadoras no3 Eat*d<w
tinidos . . . por íalta d ondas ifc-

poniVels.

•»•*. taív. T; « •• luaoci t»l >io ..1 l-wfre* r«m T e ...nríniic i„ í-wftri'i ,t*^.
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Duas sacerdotisas de bailados clássicos

CarJa Bramas Eickoíl são
duas sacerdotisas - do bailado
clássico,

. Discípula* da sim. Margarida
Harden, s-n-tis qualidades

"lioreographicas ..são por demais
coujiecidaa .. na liqssa alta soei .•-

ia de onde ao fulgor dos «alões
privados se exhilifíiu . em <le-

monstracCes graciosas a rytltíki-

caa de sua arte que encanta.

A Radio Sociedade- 11a (ípitfi

la í do mez passado irradiou õ
concerto . que vi-alisaram as Se-
nhoritas Eickoff. nu Instituía Jí
Musica em favor da Sociedade
Beneficente Alterna.

Modificações nos signaas

-fcoranos rattiofelegraphicas

A Aasernblía geral da Unià'j
'Onorofea Internacional, rea-
la sob a presidência do pro";

ir W; W, Campbell, de 14
' ií'e julho dó armo pnssado.
'iu "modificar ' a disposição

" pfograrama desse festival
Seguinte:

Primeira parte;
1 -=- Sehubert — Moment mu-

sical; 2 — Feherenbach — Ba-
uern-Polka (Folka Campestre);
3 — Mozart — Tansztunde. (Li-
ção de ciansa); 4 — Deutsch
Kinderlieder, (Canções popula-
res allemàs); 5 — Puppenfee
Beyer — Ri ancas Splelzeug. (O
brinquedo da Branca) ; 6 —
Griejj — Onitras Tmz. — Dansa
.le Anltra; 7 — Walzer Strauss— Fruhlingestimmen. (Valsa
flennenae); S — Hora pi pe —
MnrilH-T-mz (dansa do irorl-
nhetroj.

dos signaes horários radlótele-
graphicoa intf-rnarlonaes, qu.

m sendu utilizados d(

.

1

> Observatório SaclonaJ déatn
1. ,-,1.,.,;, cèndb & dBÈisáo

dò Bureáu Internacional dá Ho-
lUftl ê filia rio, teve, poí3,

fie mandar alterar o mecanismo
i- aeu apií.irelho emissor, con-
servando provisoriamente os ai>-
';--. -•-; até q.ue voltasse o

Segunda parte:

— Fruhatif — Meisterin 11.

ãthulertn (professora e alumni)
— Gavotte; 10 — Delibres —
Pizzlrato; 11 — SibeliUa Val-

se triste; 12 — Walzer Strnuss
— Morgenblatter. (Valsa Vu-n-
nense); 13 — Stephanie — Pri-
izlpuppen. (Dansa das boneca.!)— Õavotte; 14 _ Grieg _ Dar
gefanpene voge] (O passarinho
preso) _ Nõ.-ruriio; 15 —
Kreisler — Oaituti Caprece chl-
nois. 16 — Strauss — Radetzic-
ky-Marech. (Marcha nacional
austríaca), r - ,,

diapositivo modificado, o- qual ji.

«e aeba installado k prestea a
fuiiecion.tr, o que se dará do dia
22 do corrente em diante nos si-

gmaes das 21 horas eu 9 dá noi-
te.

Os signaes. euja descri pçao
l>.ii-'i>enorizaiia se en^ctiira no
Annuario do Observatório, ti-

nham no fim de cada minuto
terminando a série de 11 horaa

;

de 21 horas, a lo <fa

CHar nau r»sn' íc i<i»íí!- y iir.nir i»c -^Icctroo" * "l«r um vnllnao **i-viç<> n "ttJrcrran 1
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Labyrintho dos Circuitos

ihw

22'sV

-4|ifiU|i|iL

!."
i

- melhores e -

ir g circuitos . se podem
aconselhar.

Como se vê i ... reg< nerati-

to fcypo YVeigant-Beinarta,

A rioMiui. linSca, '- -iir-il Imia

em mu mim de :i polles idas. De-
pois lia ponta ligtida :i imteilna

tin --- Lm 1-1 il.-rlv içSo iw 1")

.1 rinc o selieiiui.

! i seguimento superior ila lio-

biiia é ;t porção eorresp >i

;,n circuito 'li' grude. Deve ter o

ci> 'li- espiras necesí -
:

tS tlegejadas:.

l"s.i n lo ani condensador vwi-

avo) d< - «aaterSo
4n m 50 espiras - : <' a BCK.1 me* ros
de ondas;, A reacção i feita pelo

. ''ns.i.lor variável collocado
entre ;i aartejina a pia

ÍS v>iri:ivH como
:-,!.. qo desenho não é

indispensável.

Esti circuito ê los taés que
devam funcionar logo ao prlniei-

saio, desde que o construam
r-or:. c ddado.

Nota—No ultimo (minero, cir-

cuito IT htmvw um encano. T
se ali de um simples retlex.

trcs traços de duração aguai a
um segundo, interrompia os al-

ternadamente por dois silêncios

,li :i]-.-i segundo cada um, da ma-
neira seguinte: emissão de um
Et!f;unclii de 55 a 56 ,ínterru-

pçâo de 56 a 57, emissão de 57

a 58. Interrupção de 5S a 59,

emissão de 59 a 60; repetindo
qob minutos que terminam

a 58, 59 e 60. O fim deste Ulti-

mo signal corresponde a llh, 90
mina ros. 00 segundo^ da. manhã,
8 É 21 horas, 00 minutos e 00 se-

gundos á noite. Tem-íe, tanto de
m..nhã como ã noite, 3 signaes
terminaes de minuto, dando a
hora legal, difíe rentes de UBi

minuto t reconhecíveis pela dis-

. ,i" do: signaes anteriores
de dezenas de segundos, clan-
mente descriptos nos diagram-
maa do Annuario. Tem -se assim
de manhã I0h.5 8m.00s, 10 horas
59 minutos e 00 segundos o 10
horas, 59 minutos e 60 segundos
que é o mesmo que 11 horas, 00
minutos. 00 segundos, hora le-

gal, e ã. noite a mesma distribui-
ção; 2 horas, 5 8 minutos, 00
segundos, etc

, ; até 21 horas, 00
minutos e 00 segundos.
Na disposição recente, os si-

gnaes que marcam os 5 segun-
dos fina es são assignalados pela
seguinte maneira: os três traços
iie am segundo de durarão que
distinguem os segundos 55-56-

IH

57 e 5s e 59-60 sfio substituídos
jj«j- seis pontos começando res-
pectivamente pelos segundos 55,

5 6, 5 7, 5 8 e 60 de duração le
cerea di- dois décimos de se-
gundo,
A diíferetlça notável com os

signaes antigos 6 qu-e os minutos
termina es coincidiam com o

fim do ultimo signal do segundo:
emquanto que, na disposição
moderna, •*• o "começo" do .si-

gna] d- segundo 60 que repre-
senta o fim ilo minuto. Por ex-
Jcetnplo quando terminava o é!-

limo sigmi! 20 horas, 59 minutos
e 60 segundos. Nos signaes mo-
dernos qnando "termina" o ulti-
mo signal. oei-á 21 horas. 00 mi-
nutos, 00 segundos. Queren-
d ' rer-se a hora, sem fracção
termina^ deve-se tomar o "ini-
cio" du ultimo signal.

Henrique Morize.,

alcance Ho S. |. i A.

COPIA llK r.\RTAH KEVEisi-
DAS DO ÉXTRA&q-àmÓ '

'•MAÇÕES SOBE IRRADIA-
'.<'/:< i>.\ RADlQ. HfoCfEDÂ ''!-.

DO MO DE JAMEIRO.

DO URUGUAY:
Anigu.s, A.bril ftS6.,

íl Radio Sociedíde do Riu de Ja-
neiro.

Me es grato poner en v.ie.---

tro coiioseirnentu qu^ Ias trans-

missíone.s raâiotelephoniças de
esa Sooiedad, son blen oidas

em un aparato de três lamp:±r B,

eo telefones y con cuatro Iam-
paras sobre alto pailante, algo
di-liil naturalmente, todos los día«

U- 19 á 20 horaâ uruguaya,. El
apai-ato tiene una lampara ::i-

dio freuuencia. di-tecWra y doa

de audio freeuencia. El I>omingo.

25 tlx'e el ptecei de oir "•;,.

ny" transmittido por esa íí " le-

das.
Solo me resta elogiar lo selecto

v cquisito de vuestro programas,

y )a Intensidnd y períetta modu-
Ition de la» transmíssiones. En-
vio um voto de aplauso a esa.

Sociedad, por sus êxitos, y mi voa

de aliento para perseverar eu el

camino emprendiio.
Saindo Uds oon el mayor pláeer

Isidro Gresa.

Artigas — Uruçuay -^- está st-

Crente a la ciudad de Quara.-

hy, en la irontera 'on el estado,

de Rio Gr.indi'.

DASGUYANAS:
Bordt) do V: iper CabedeTtO, em

viagem pai:
1» New Orleans. !3 de

Abril de 1926.

Ulmos Snra. Directoras da ftíit

!i i Sociedade do Rio di- J-meiro.

Na, qualidade de sócio .:'easa

utilíssima soeiftdatk- cumtiro o

ApttuDdnr m» rfKl»^tr»*" t díffundir coni proTelti* vriiM pr»-Ini'tus
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Embarque Ho Professar Henrique irá, para E

fcrMo dever de levar ao conheci-
mento de V. S. que tenho
vindo apreciando todos oa ^fas
ob programrháfl d'essa sociedade,
ouvindo ainda hoje <i irra'

"Alda." cantada no Thoatro
des-

tt navin de meu comma.ndo, «e
navegando ao larg-o das cos-

ta» da Guyannns. ou seja a unia
dtótancia em I nh .- C l-

witi de todo fi nttitso pnlz de ,

1.S30 milhas marítimos. Hoje
V, 9. terminaram a irra-lia-

ilzendo: sâo 12 horas e trin-
ta a cinco minutos, pelo relógio
do Observatoriovtc. . . etc. p -

rei -me polé, que, togo que V.
B. diarlomrnte dizem que a
"Tíaflio 8ocieda< >iinrmen-
te ouvida do I!;n Qrawle ao I

ner-lhes-ha agradável spber que.
Irradiações ultrapassam de

limito B.a fronteiras do R anti,

ooncorrendo assim nar». a gTYin-
>- i de nn*sa terra

Hf. Teixeira '>< Sotuta
CommanilMito do OabodeMo

DA ARG C NTINA:
Paz-Mayo 22 de HV_>«,

Director da líadio ''ociedad'» do
J<io do Janeiro.
Mui senpr mio:
l'ra mi fui1 una p-an satlsfa-

Pessoas presentes ao seu bota -fora no Cães do Porto
oiiui cl hnbed escuchado por pri-
me a vez a esa estacion el dia 1T
de Mayo ron um receptor de
t"A LAMPAIÍA lo cual marca,
un êxito para esa Broadcastins.
Para comprobar ml recepcion le
detallan to que oi que c3 lo pi-

puinto: Dia 17 de Mayo a la horti
Argentina 21 7,40. Estados at-
mosféricos. A las 21, 45 preciso
y desola cl speaker. Dia 18 a 'aH

21 y 45 um setior habla «obre
de acumuladores y oleetroil'o
Be 21 y SR hasta 21 y 40 pare-
clo-me que dahan lecciones de
idiomas. Por segunda vez le diré
o;ue todo esto lo foi con um re-
ceptor de uma Iam para siendo
!a intocidad de La onda R 3 y !a

modula tion muy buena p-o lo

debo a W, felicitar.
L,e agradeceria tenea Ia hon-

rlad de conflrmarme li, iin» ta he
escrito mas a-it>a. Esperando
uni;! pronrta respuesta lo saluda
com la mayor estimo quedando
aqui n sus gmtan ordenes.
f/«o« rrrrditmii paz r a. a. a.
Bnnta-Fê, Argentina).

P ovincia de Cordnha.
Estancia La. Portenna

Senor Director etc.

Muy Sennr mio:

En varias oportunidades me ha
sido prato escuehar ias ejeelen-

transmlsslnnes de esa esta-
dos, pêro, no pnedo pasar por

la transmlssion de hoy vier-
nes, 4 la 9, la noche poço mas o
menos hora argentina, dade á la
ealldad de la misma, tanto en pu-
reza oomn en voltimen.
Con un circuito Neutrodlno de

4 lamparas, oon antena aérea, pê-
ro S1N' TTEP.A, he sintonizado
bii estacion em 400 metros poço
mas o menos, habiendo escucha-
dn piann solo, por la Senorita He-
lena I-Tock que toca Ha fira nada
de Albenlz y outras ptezas y
iihras pspanolas. asi como Mada-
me Butterfly, canto, soprano y
orchest~a etc. etc.

Tengan cri cttenta que los . ..

2. "tO Iciometros que me flora n en
linas recta desa eiiidad, los vence
ml aparate, con antena aérea sola-
mente, "sín tWra* y que aon 4
tamparas 201 A con 90 volts

en placa y 4 1 ' 2 volts en fi-

lamento. escnchaTvto tambien la

estacion Ta ena en Chile, con an-
tena de qimdro, bastante bfôn.

Qutzess estos modesto á datos, le

aean utlles. para controlar e! al-

cance, por lo que me considera**

'lllfrimn" d(»rf ner fHnfl n ní»irnprp v.m ímía* an cnHim de i-<»mnn*rHí*,
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feliz, en hnberie sido esto
itílidaj).

Bn espera áe seguir esctichan-
sus transmisslones, como de

costambre coh prefencla á cual-
qulera otrá, me complaao en e'i-
'i "'! aJ lierniano sud americano,

:' >UO v

fi.mado: ./«art <?. Osan.
To;)oírj-oj)Ao

DO CHILE:
cie Mya de 1926. Sr, Di-

tor da Radio Sociedade do Rio
:;• Janeiro,
Mui penar mio;
engó eí agrado de communl-

cad-le que anoche 17 do Mayo &
lag SP. M. hora Chilena he escu-
i' liado eu transmlssion de Pa-oa-
doaatíng con Inteiiãídad 25- ]>ero
coo una elaridfiâ eatraonjlnaria.
Excuchê munica £ eotaziones de
cambio. El roeeptro usado es un
regenerativo con um paso de
audio frecuencla. Se. agredecere
se sirvo confirinamie esta re-
ception, por la priniera Vea que
"as úsf.ttion os olda -en Chile.

Fclicitando-lo por esta exlto
a ilude e,,

Oito i (?S

Jorge AzqiiierãQ P-

Fundo San Jorge Nos. Chile. -

Palístra realísadíi na Radio SodeJade peia illusirt puetisa,

Laura Margarida de "aeiróz

ipla 1 t-v. ijllc f;i.K.,i ,- m «ler,
il-. . . PaJlar. . , Him
T;t i banal, não pare-

'.

Todos nós falíamos, e. Uu
'emente o aprendemos no

i-imelro alvorecer da IntellI-
h, 'ih o mais nos pareço

u (aliar — que
coiso estudada e appren-

.
i
nrn-

syllabas Inconscl-
; h(- soam ma|a fa-

Ma mãe... Fapae. .

.

ila. .
. '' vae depois.

cráhdv palavra* completas,
quas! ii: iiitivamente.

VÍas essa phase tão binai
i d..-, atravessamos, esse

, mudecòr indeciso da tn-

ncia,. como f- com movem-
para os jâ crescidos, os que
tompanrftiiii fle perto, espian-

offrep B cada passo para
l,i iv. desse espirito em bo-

Encontrel uma vez uma em-
yi traria nossa, rapar íSa rude
f simples, de natural pouco ex-
l«anstvo i. chorar, a chorar

i bra< -i da ao fiihi-

i i. Assustei-me, e depressa
Indaguei o que era, se havia
tucredid... alguma coisa a cre-

K i Mãe. ri rir por entre
na lngr;inas respondeu numa

ria. "Elle fallou! . , . si a
senhora, oiivfeael.i, Elio disse
— "Mamãe", mas tão direitinho

' axp! cado, l in>r 80 tivesse

endidp mesmo na escolal S
^e ã vfizlnha dclle! , , , e

101 a primeira vez que elle fal-

!0Ul disse logo '.Mamãe"... foi

e primeira palavra!
C >m , [ santo esse milagre do

,'imôi-, que un uma banaTssíma
sabe, vér de cada vez unia

:• cepção!
Mais tarde vão sendo decora-

das outras palfavras, e jâ come-
.iin a ser empregadas mais a
mposfto: "feio, mão, não qué-

vfi s'iml>ola" ja traduzem
i:r ii. mente os momentos de

Bflleen de Bel,.?. QUe também
quando esta contente, já sabe
aiaer, twU«nfta palminhas "Viva
oue bom. qUu bom! Hebe vae
ísuihá bala! . , .

•

E3 6 assim, nessa InsenáVel as-
cençiir,. que ha quem chegue aos
píncaros da nratoria. aos pinácu-
los da liiiguaiíent, a ser um De-

thenea, u m CicerO, um Ruy
Barboa&l A laes culmlnanciaã
raros chegam, e mesmo a outras

1111
: formidáveis, mas

ainda deslumbrantes, s6 é dado
snbir a um numero restrícto de
privilegiados. Conitud .'iisoie-
mo-nos.

. . ou por outra, r-onten-
temo-nos com est.? di>mlni pa-
cil da palavra, que todos mais
iííi menos teém... Klle ja bas-
ta para a íj.-nte dlser aqtilllo ijm:-
pensa, é até mesmo — o que é
ainda mais precíosn — para di-

exactjimente o contra-
rio. , .

1

'

nis sèntidlo slmpleis da
palavra, é pois um dom banal,
do que todos n6s somos dotados.
Todos u os. . . ha exagero, infe-

!l!l>.

Uembremo-nqs d'essa phalau-
í« nciosa c. tristonha dos que

atravessam a vicia sem se faze-
ren? puvir. . . Aquelles que, nos
momentos mais profundos dé an-
gustia_ mais amargos de deses-
pero iiãti poderem articular unia

ia, e nos mais radVosos ml-
ntttos iln ale^iía. tiveram seu
prazer silencioso , . . Os que não
conseguiram nunca pronu.nci.ir
uniu pàlayra d>; aníór. . . Mu-
dejs. . pèdna lumular a suffo-
car um ser cheio de vida. , . Cor-
tina de galo uni; separa uma al-
ma send 'el do tumulto estuan-
le das paixões. . . Excepção bar-
bara da natureza parenthesís
brutal, que prlvu alguns do go-
so fino do convívio intellectual
pela palavra, a mais directa ex-
pressão do pensamento huma-
no essa, divina faculdade de fal-

to*. .

,

Como deve ser triste...
Porém, eu vim fatiar sobre

fallar e não sobre não fallar, .

.

N'n emtanti", mesmo entre os
mu rios — antes de detxal-os —
ha aitguns que- faliam: nhegani
a fallar. A maravilha da scíeri-
cia. a Ilíada a essa mitra mara-
vilha mais tf- da, que 16

a Paciência, que é' ó altruísmo,
qtie é a dedicação, consegue
multa vez fazer fallar òs mu-
dos . Deixam, pois, em parte, de
sor um disparate aquelles ver-
sos humorísticos-.
Um surdo, esc.ui.iv.i ail

• O que um mudo lhe dizia~.„-

E aVnda que isso fosse um eter-
no Impossível... os olhos fal-

iam lambam. . . Multo se pode
fazer eumpreliemler pelos olhos,

e eis um enorme recurso para. os
lllUlii

Pois si até os que não o são,
tantas vezes se utillsam d' esse
processo! Em quantas e quan-
tas eireumstanclas as pessoas
mais pa lradoraa emmudecem
parece que esquecem como é
que se falia, e recorrem uu;
olhos para faltar...
Verdade é que os olhos não se

fazem nunca rotrar, p até as ve-
zes faliam dema s, sem espera-
rem das vezes ae achou parcial,

fallar do jogo, emflm, semanas
a fio .

.

Si fallar ê sempre Ura direito,

vizes ha em que se torna um de-

ver. B* o dever dos Paes, dos
Mestres, dos Amigos, fallar gul-

audi\ ' aconselhando, ajudan-
do . . .

E' o dever do scíentista, fal-

lar pela Sciencin, espalhal-a,

d iTnudil-a. explical-a, para que
ri admirem. E' o dever do Artis-

ta fallar da sua Arte, enaltecel-

.1 aprlrhoral-a, e^banjal-a, para

i sigam. E £ o dever do ho-
111. -In fallar pelo Trabalho, ele-

val-o, praíegel-o pratlcal-o. pa-

ra que O pratiquem.
Em todos essiis casos, fallar

pareoe-mie um dever, e dever sa-

grado .

Fallar por fallar. como estou

fallandn ê um caso multo dlf-

ferente. e pc>de ãs vezes até ser-

vir de penitencia , . . para quem
...

Si não estou, porem, cumprin-

do um dever, esiou ao menos no

uso di. iim direi' o que me as-

siste assim com., aos ouvintes

assiste o de fallar depois, de tu-

do n que eu fallel. . . Por em-
quanto tenho que continuar fal-

tando sô. o qu" cm parte tal-

vez seja bom, porque dizem que

quando todos faliam,, ninguém

se entende. . . E Isso em Portu-

true? Imaginem então si além

de fallarem todos a um tempo,

linda misturassem ™ Idiomas:-

comi-, na Torre de Babel! nem

é bom fallar!

IliK :. m notno aiinuiicíuiite que eompra rm «.na cumi (w n yniuulliKi •»« it-m DOl ^líotrnn'
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Fallar {• uma consa tão natu-
ral, que deixar de fallar quer
rlízes zanga. "Nunca, mais te

vri cunio Fulano?" "Não eu dei-

xei de fai lar com elle". Não é

preciso mais pa<-a se saber que
íorani relagõea cortadas. E é
mesmo; deixai- de fatiar sem-
pre S motivo de zanga. Como
diz. Olegário Mar ia mi o na mia
linda " Krem esse "

;

Vaucê iiuiii foliou ruMiiiiiLo

E eu cum vancê, prú castigo

.

Deixei de falia t 1 mbem. . .

E' claro; o cajrt-go precisa es-

tar ã altura do crime. Deixar
de fallar! E* o cumulo da ingra-
lidãVê do desprezo!
Nas festas, antigamente, ao-

tfundo ouqo ci rafar, fallar era
imprescindível. Depois (lo l»an-

quefe. fosse jantar, almoço ou
eale. alguém por força fallava

.

"Quem é que vae fallar?".. . E
seguem sempre fallava sem li-

cença dos próprios donos... E
isso ê nma grande maatada, por-
quanto multas vezes u que a (pes-

soa faliu cum a "tu Ma", está em
deoaccOrdo com o que os taes
dois fjLliladc-res vão, por conta
própria, fallandfc!

Note-se que eu não estou fal-

hando de ninguém aro Dartlcu-
lar . . .

Estou faltando assim, por fal-

lar. . . já que estou fallando em
faBar

,

Mas, não Ê por fallar.

Por fallar nisso. ÍS repara-
ram quantas vezes por ahl se

emprega essa phrase; Não ê por
íâílar, mas. . .

" E aepoTs de pos-
ta assim a coberta a responsa-
bilidade de mal-fallar. começam
então a EaMar, et. fallar. . a gen-
te, que se disponha a ouvir o. Si

i curiosa iiuc preste attcnção,

porque quando eomegau!,, assim.

falia ih tio bud li todos. "JíSn

g i.u;' fallar-, mas para miro
aque'te nolvadin ainda se des-

mancha.,;" "ífâo ê por fallar.

mas dançar eòm o eiasoro õ"a-

quella meti 1 na, eu nunca vi!
"

"Nâo 6 por failnr, mas o Fula-
no... aquelle e um chantagis-
ta sid se mette em negocia-

tas . . Nem sei comi j
ainda con-

segue obter r.redtto!" "Não ê por

fa.!lar mas a Fulaninha, meu
Deus, tem ana modos tão ame-
ricanos, e o ln 1-í'ni não

é por fallar. mas so posso dai

as petores informações d'aquel-

le rapaz!" 'F assim se falia, vae

::e fadando faHa-se ainda, sem-
pre àfltpmaiido: "Mas não e por

fallar-, eu até riem gosto de Cf» 1
-

lar!'*.

Agora peço aos que me então

«"nrvindn aqui fnJlar, que não vão
dopeis fallar que. estlve fatiando

ma' dos outros... Ku ate nem
gostn de fallar mal de ninguém...

Fallar e sempre um direlt.j

.

tln quem abuse d'eEle... mas

não ha du-vida que é Um direito

que todos teem, iq de íaillar , Até
em gera! a gente tudo o que faz
na vida e para ter o direito de
fallar. Lí-se um livro famoso
para se ter o direito de eomimeii-
ial- '.. de discutir sua tlmse. de
fallar, emfim... Vae-se a um
theuLro pa.a í=e ter direito de
ialhn- ila peca. da Irilèrprelação
de cada actor, e prinoipalmen-
te da plãtéa . . . Vae-se a uma
Cesta, a u mu confereno «t; a uni
passeio pxirn se poder dopou]
fallar do passeio, da i-onferencia,

da festa... Vae-se au fiiH-IWll

nai-a vibrar tle i-uthuciasmo ilu-

.-ante a peleja, para. "torcer" —
como í » termo — mas, ma s

ainda para se ter o direito de
fiuílar de todas as peripenas da

pugna, fallar du Juiz.
Também fallavam nruito anti-

gamente, n» i que chamavam
"chegar u.s falais". Era quando
o* olhares namorados em-erra-

í a falia muda da* prelimina-

res, e a bocca ousava pela pri-

meira vez [aliar. . Tinham "die-

ta d o ás falias''. . ,

E quantas vezes, antigamente.
— e hoje também — se falia, se

d /. qualquer coisa unicamente
para. quebrar o silencio... Está
o mversanilo muitu bem um par:

de repente emmudece. Em ge-

ra.] ÍS.-X) suecede porque os as-

swntptoa de que faliam não são

precisamente aquelle que os es-

tá preoceupandn . . .

E o sfíenclo r.oalinna, e se ]"' •-

longa, e se arrasta, ate que,

n'um esforço para romper a si-

o embaraçosa, como quem
teme que os pensament s ínti-

mos possam c-rear voz de repen-

te, um dos dos falia, di-/ qual-

quer pliras,- vã Foi quebrado
i, silf-n.do. . . e o encantamento!
Fallar... ás vezes não faltar

.. li, ila agradável. Mas para que

não fallar tenha, um encanta as-

sim tão forte. ' pr< lso -i !l e al-

guém falle emauanta não falla-

1I1I1S.

Ouvir fallar algui-m, durante

d nosso silencio! 0:-mo 6 bem fi-

rar ca'ada assim, . .

As vezea i l»da estando a gen-

Ip Inteiramente só, ê um gozo

o não fallar.

K! ouand,, a su^eeatão d |*

lencio aos fajs ouvir o que osso

falia. EntSo as arvores, as Ob-

B a mia a terra, e o propri i

ar, nos faliam. Faliam as fio.

l-es, ÒS inseri OS. Uiaf H OS IS-

tros

.

-Ora direis, ouvir estrellas...
'

Sim, as r-s relias faliam...

Quem nuuca ouvi» oomo o Poe.-

ta ? . . .

Tal f o prestigio 3e fa lar. no»

os Inspirados, os Poetas. n,o sen-

o. ceio ue ier em iuuo qu*. -..

cerca o máximo de perfeição,

emprestam voz a tn-do o q"e os

inspira, fazem fallar cada parcirl-

la do Universo; . . .

E agora uma coisa engraçada;
não sei se já repararam também.

K' que quando se faJla em ma
assumptos qn,. interessa multo o
nostsi. tnterloentor. ê. comiuimi
ouvirmos estas phrases: L*Não mi-
falle! . . . Nem falle n'isao . . .

';

Ê .histamente quando mais dese-
ja t[ii.' eíjiitinuemos. . .

Essas phrases existem, foram
cieada-s -pa,ra exprimirem ex-
actamente « contrario-

. . . Tani-
bem erii geral quando se diz:

"Não se falia, mais n'isso' v
. é

iu-amente quando o- assumpio
i-ecrndescp com .maior cali"jr!

"Falia de farto". eis oiiii,»

phralse sobre fallar. na qual mu -

1,, s>- falia. . . Mas, eSte assumpto
Fui nr é meamq tão vasto

por mais que se falle n'elle res-

ta sempre o que fallar. O qu'c

Berta então si além de ludo M q.uè

os homens têm a fallar aliula es-

tivéssemos no tempo em que os

animaes tambetn fallavam?....
Mas nã(s se assustem, os bi-

chos felizmente já não faliam.!,

como uma remniscenc'a. ou que

u na,, ser ,, papagaio que ficou

possua a memoria mais solida..'.

Mas SObre Fallar a phraAô

mais acertada que se tem dito 6
. 1 1 a

i - .-,. deve fallar pouco, e bem.

E fatiando em fallar esqueci

o principal e faltei muito e. .
.

emflm, fiz exactamente o con-

tniriíi do que manda o dictadò!

F.u, iiiir lia tanto tempo já sabia

.pie Síli>iicÍO '' de oimi'..

Também, prometto qtio aã fat-

io ma s. . , sohre Fallar:

Um annuncio desta tamanho

no texto da " Electa nti,,

custa-lhe 50$00'l

ou sejam 2$000 por linha

Leiam oh annnnclo» dr «Eleetrnn" rnie «rtnmcott lhe» !n -ere^t.rão
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